
OBECN   ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA
. 1/2006

o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná

Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle § 29 odst. 3 zákona .
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd. p edpis  (stavební
zákon) a v souladu s § 84, odst. 2, písm. b) zákona . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní
pozd jších p edpis , tuto obecn  závaznou vyhlášku

(dále jen vyhláška).

ÁST  I.
ÚVODNÍ  USTANOVENÍ

lánek 1.
el vyhlášky

Touto vyhláškou se vyhlašuje závazná ást územního plánu obce PÍSE NÁ tak, jak byla
vymezena zastupitelstvem obce Píse ná v rámci schválení územního plánu obce Píse ná,
vymezeného pro k.ú. Píse ná u Jeseníka, Studený Zejf, zpracovaného Stavoprojektem
Olomouc a.s. a schváleného Zastupitelstvem obce.

Tato vyhláška – (dále jen regulativy) závazn  stanovuje:

I. zásady urbanistické koncepce, základní zásady uspo ádání a využití území,
vymezení zastavitelného území,

II. zásady uspo ádání dopravního a technického vybavení,
III. vymezení ÚSES, zásady ochrany p írody, krajiny a ložisek nerost ,
IV. limity využití území,
V. vymezení ploch ve ejn  prosp šných staveb a asana ních úprav.

lánek 2.
Územní rozsah, doba platnosti a lh ty aktualizace

Regulativy platí pro správní území obce PÍSE NÁ, vymezeného katastrálními územími
Píse ná u Jeseníka a Studený Zejf. asovým horizontem platnosti regulativ  a územního
plánu obce je rok 2015. Výchozí stav vykazuje skute nost roku 2005. Pro zabezpe ení

ehledu o realizaci zám ešených územním plánem bude vždy po 4 letech (2007, 2011,
2015) provád na aktualizace ÚPd. P i aktualizaci obec doplní do ÚPn zápis o spln ných,
realizovaných  akcích dle územního plánu, pop . p ehodnotí dle pot eby díl í zám ry.



ÁST II
ZÁVAZNÁ   ÁST

I. ZÁSADY URBANISTICKÉ KONCEPCE, ZÁKLADNÍ ZÁSADY
USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO

ÚZEMÍ

lánek 3.

1) USPO ÁDÁNÍ FUNK NÍCH PLOCH
je ešeno v: 1.1) urbanizovaném území (zastav né území )

1.2) krajinném území  (mimo zastav né území)
Území obce je závazn len no na území zastavitelné a území nezastavitelné.

Zastavitelné území vymezené v ÚPn Píse ná, ve smyslu zákona . 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu ve zn ní pozd jších p edpis , § 139a, odst. 3.

Sou asn  zastav né území vymezené v ÚPn Píse ná, ve smyslu zákona . 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu ve zn ní pozd jších p edpis , § 139a, odst. 2.

Nezastavitelné území obsahuje plochy nezastav né a v návrhovém období nezastavitelné -
tj. všechny plochy mimo sou asn  zastav né území obce, kde z stává zachován nebo je
navrhován ú el využití ve prosp ch zelen , vodních ploch nebo jiných volných ploch (ZPF,
pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa).

ípustnost nebo výjime ná p ípustnost umíst ní staveb a zp sobu využití území jsou
vyjád eny v regula ních podmínkách. Stavby a zp soby využití území neuvedené
v regula ních podmínkách jako p ípustné nebo výjime  p ípustné, jsou považovány za
nep ípustné. V p ípadech vybraných funk ních typ  jsou pro vylou ení pochybností uvedeny
rovn ž stavby a zp sob využití území p ímo jako nep ípustné, p emž tento vý et p ímo
nep ípustných funkcí není považován za úplný. Obecn  platí p edchozí pravidlo.

Umis ování staveb a zp sob využití území uvedené jako výjime  p ípustné jsou ízeny
regula ními podmínkami a musí být posuzovány orgánem územního plánování v jednotlivých

ípadech z hlediska jejich pot eby v ploše vzhledem k jejich po tu, poloze, rozsahu, ú elu a
vlivu na životní prost edí a ochranu urbanisticko architektonických hodnot území a sou asn
pokud se v dostupném okolním území nenabízí vhodn jší alternativní ešení.

1.1) URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ

Urbanizované území je roz len no do následujících funk ních ploch:
a) plochy bydlení
b) plochy ob anského vybavení
c) plochy rekreace a sportu
d) plochy výroby
e) plochy zelen
f) plochy technického vybavení
g) plochy smíšené
h) plochy dopravní



lánek 4.
1.1.  A) PLOCHY BYDLENÍ :

Slouží pro umíst ní obytných objekt  v nízkopodlažní zástavb , zahrnující individuální i
hromadné bydlení. Závazn  je vymezena funkce individuálního bydlení Bv (bydlení
venkovské),  a hromadného bydlení Bh.

BV, BH Bv- bydlení venkovského typu individuální, Bh- bydlení hromadné

Hlavní funkcí území je bydlení v nízkopodlažní zástavb , zahrada p evážn  ohrazená
s funkcí užitkovou  nebo rekrea ní, výjime  okrasnou. P edzahrádky  p i hlavní ulici ešit
jako sídelní zele , up ednost ovat krajinný charakter zelen . Ve st ední ásti obce p i hlavní
ulici používat oplocení omezen  a klást d raz na architektonickou kvalitu oplocení.
Dopl kové objekty (zahradní domky, drobné hospodá ské objekty, garáže) umis ovat v
zadních ástech parcel.

Charakter vestaveb, p ístaveb ve stávající zástavb  musí být p izp soben m ítkem a
charakterem p vodní, kvalitní zástavb . U dostaveb respektovat urbanistickou
charakteristiku obce a klást d raz na architektonický výraz objekt .

ležité je dodržovat výšku zástavby (pokud není p edepsáno jinak)- dodržovat max.
výšku zástavby 2 podlažní + podkroví. /St echy u nových lokalit nejsou stanoveny závazné,
doporu ujeme šikmé se sklonem menším jak 450, optimáln  300 - 430/.

Do uli ní áry, p edevším v centrální ásti obce Píse ná, nepovolovat samostatné
garážové objekty.

Z architektonického hlediska podporovat používání drobn jšího m ítka, tradi ních
materiál  (omítky, krytiny), tradi ních prvk  (okna, tvar st ech...).

U nové výstavby uvažovat se zástavbou v samostatných RD, výjime  dvojdomky a
adová zástavba.

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
bydlení venkovského typu s užitkovými zahradami, rodinné domy
stavby vedlejší ke stavb  hlavní v souladu s p ípustnou nebo výjime  p ípustnou
funkcí
za ízení integrovaná s jinou p ípustnou funkcí, jako stavby vedlejší ke stavb  hlavní i
v samostatných objektech:

ve ejné vybavení – za ízení školství, zdravotnictví, sociální pé e, ve ejné správy,
církví, kultury
maloobchodní za ízení kat. I, za ízení ve ejného stravování, služeb a administrativy
sportovní za ízení
to vše s kapacitou odpovídající uspokojování pot eb obyvatel daného území,
s objekty m ítka úm rného charakteru venkovské  zástavby, které svým významem
a velikostí není ú elné vymezit samostatnou funk ní plochou

zahrádká ské chaty jako stavby vedlejší ke stavb  hlavní
oplocení pozemk  neomezující pr chodnost v širším území

VÝJIME  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
bytové domy venkovského charakteru  do 2.NP a podkroví
ubytovací za ízení, která jsou svým charakterem a velikostí úm rná kapacit  a pot ebám
daného území
individuální rekrea ní bydlení ve stávajících objektech
samostatné  a adové garáže nebo plocha pro odstavení vozidla na pozemku rodinného
domu jen jako dopl ující hlavní stavbu
drobná výroba jako vedlejší stavba v komplexu stavby hlavní, s objekty m ítka
odpovídajícího charakteru venkovské a p edm stské zástavby, zahradnictví



chov hospodá ských zví at spl ující hygienické podmínky (vztah PHO chovu v etn  jeho
odpadového hospodá ství v i sousední zástavb )

NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ :
stavby individuální rekreace, zahradní ú elové objekty a úkryty na ná adí jako hlavní
stavby na pozemku. (Mohou být umis ovány, s výjimkou rekrea ních chat, pouze jako
stavby vedlejší)

Vy len ny jsou funk ní typy

Bv - plochy bydlení venkovského typu
     Hlavní funkcí území je bydlení v nízkopodlažní zástavb . V rámci bydlení je povoleno ve

tším rozsahu  chovatelství a p stitelství, služby, výrobní služby a pod. v objektech i v
menších dopl kových objektech, p evážn  v zadní ásti parcel. Je p ípustná zm na na
objekty individuelní rekreace, chov dobytka v omezeném rozsahu.

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
         - základní pop . vyšší ob anská vybavenost

- obslužná sféra výrobního i nevýrobního charakteru s omezenou výrobní inností
(obchody, stravování, emesl. dílny, nevýrobní, výrobní služby apod.)

         - chovatelství a p stitelství p edevším pro osobní spot ebu
         - využití pro rekreaci

-výjime  chov dobytka v omezeném rozsahu po individ. posouzení!

Charakter aktivit musí spl ovat podmínky ekologické nezávadnosti a hygienické
podmínky.Vliv inností na t chto plochách nesmí negativn  zasahovat sousední pozemky
(zápach, hluk ...)více než stanoví hygienické normy pro obytnou zástavbu. Parkování vozidel
uživatel  musí být zajišt no na pozemcích provozovatel  služeb,  nebo na vyhrazených
stáních na ve ejných komunikacích.

NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ :
          - výrobní objekty, skladové objekty jako hlavní stavby, vymykající se m ítkem

okolní zástavb
          - výrobní objekty, skladové objekty s negativními vlivy
          - velkokapacitní objekty
          - chov dobytka ve v tším rozsahu

Bh - plochy hromadného bydlení
CHARAKTERISTIKA FUNKCE

Jedná   se   o   plochy   vícepodlažních  obytných  objekt   sloužících  hromadnému
bydlení  s  neohrazenými  plochami p evážn  rekrea ní zelen  kolem dom .

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
         - nevýrobní služby p ípadn  vestav ná ob anská vybavenost

- zahrádky
- výstavba garáží po zvážení konkrétního p ípadu jako sou ást stavby pro bydlení

NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ :
- p istavování hospodá ských stavení
- výstavba objekt  pro chov hospodá ského zví ectva



lánek 5.

1.1   B) PLOCHY  VE EJNÉ  VYBAVENOSTI

Slouží p edevším pro umíst ní staveb, za ízení a ploch ob anské vybavenosti Podrobn jší
el využití je stanoven funk ními typy  OS, OZ, OV, OK.

OS Školství

Slouží pro umíst ní staveb a za ízení pro všechny stupn  a druhy škol s výjimkou
vysokého školství, výchovných za ízení, za ízení pro mimoškolní innost d tí a mládeže a
ubytování d tí a mládeže související se vzd láním, které svým charakterem vyžadují
vy len ní samostatné funk ní plochy.

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
mate ské školy všeho druhu
základní školy v etn  zvláštních, pomocných, speciálních
um lecké školy
gymnázia v etn  speciálních, zvláštních, cizojazy ných
všechny typy st edních odborných škol a odborných škol
odborná u ilišt  v etn  zvláštních a speciálních
výchovné a diagnostické ústavy
za ízení pro pomaturitní studia krom  vysokých škol
za ízení pro mimoškolní a zájmovou innost
internáty, d tské domovy, domovy mládeže
sportovní, kulturní za ízení
byty vlastník  a  správc  za ízení
objekty statické dopravy v integraci s jinou p ípustnou funkcí

VÝJIME  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
drobné maloobchodní prodejny, za ízení služeb, ve ejného stravování, zdravotnictví
dopl ující hlavní funkci
objekty statické dopravy v komplexu hlavní stavby (tj. bez integrace)

OZ Zdravotnictví a sociální pé e

Slouží pro umíst ní staveb a za ízení zdravotnictví a sociální pé e, které svým charakterem
vyžadují vy len ní samostatné funk ní plochy.

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
nemocnice v etn  vojenských
za ízení  záchranné služby v etn  heliport
plochy  pro specializované  kliniky a jiná za ízení
lé ebny  dlouhodob   nemocných
kojenecké ústavy, jesle
samostatn  vymezitelná velká zdravotní st ediska, územní polikliniky
domovy d chodc , ústavy sociální pé e, domy s pe ovatelskou službou, diakonie,
azylové domy a za ízení, stacioná e
drobné maloobchodní prodejny, za ízení sportovní, rekrea ní, kulturní, zábavní, za ízení
služeb, ve ejného stravování, zdravotnictví, dopl ující danou p ípustnou  funkci
byty správc  a majitel  za ízení
objekty statické dopravy v integraci s jinou p ípustnou funkcí



VÝJIME  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
ubytování návšt vník
drobné maloobchodní prodejny, za ízení sportovní, rekrea ní, kulturní, zábavní,
ve ejného stravování, služeb -  to vše v kapacit  p evyšující pot ebu dané p ípustné
funkce vždy jen na základ  individuálního posouzení
za ízení na likvidaci specifického odpadu p ípustná po hygienickém posouzení
objekty statické dopravy v komplexu hlavní stavby (tj. bez integrace)

OV ve ejná správa

Slouží pro umíst ní  staveb a za ízení pro ve ejnou správu, které svým charakterem vyžadují
vy len ní samostatné funk ní plochy.

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
stavby a za ízení pro ú ady:

státní správy a samosprávy všech stup
policie
státních zastupitelství,
soud  všech stup ,

znic
dalších blíže nespecifikovaných za ízení  pro výkon ve ejné správy (nap . státních
archiv  všech stup , katastrálního ú adu, hygienické stanice, státní veterinární
správy, hasi ské služby, civilní ochrany)

pošty
objekty statické dopravy v  integraci s jinou p ípustnou funkcí nebo samostatné
podzemní

VÝJIME  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
drobné maloobchodní provozovny
za ízení ve ejného stravování a služeb dopl ující danou p ípustnou funkcí
pohotovostní ubytování, byty správc  a provozovatel  za ízení
objekty statické dopravy v komplexu hlavní stavby (tj. bez integrace)
oplocení jednotlivých za ízení

OK kultura, církve

Slouží pro umíst ní staveb všech druh  za ízení kultury a církví, které svým charakterem
vyžadují vy len ní samostatné funk ní plochy.

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
muzea, galerie, depozitá e
divadla, koncertní sín
knihovny
muzejní archivy
multifunk ní kulturní a zábavní za ízení
kostely, kláštery, za ízení pro církevní správu, za ízení sloužící náboženským ú el m
provozovny ve ejného stravování, ubytování, maloobchodu a služeb dopl ující danou

ípustnou funkci
objekty statické dopravy v integraci s jinou p ípustnou funkcí

VÝJIME  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
za ízení školství, sportu, sociální pé e, zdravotnictví
pohotovostní ubytování pracovník



byty vlastník , správc  a provozovatel  za ízení
objekty statické dopravy v komplexu hlavní stavby (tj. bez integrace)
oplocení jednotlivých za ízení

OP plocha ve ejné vybavenosti- reprezentativní ve ejný prostor

Plocha je ur ena  pro po ádání oslav, shromážd ní, oddych a rekreaci obyvatel i
návšt vník  obce.  Plocha bude z velké ásti dlážd ná, dopln ná mobilní zelení a zelení
solitérní i plošnou ( trávník). Celé ešení musí mít reprezentativní charakter (jedná se o
centrum obce) a sou asn  musí být území využívané v b žném život  obce. Sou asn
ešení musí respektovat stávající kulturní památky (kostel St tí sv.Jana K titele s ohradní zdí

bitova), tzn. významné ran  st edov ké památky i historický urbanismus obce.
Hlavní funkcí je funkce obytného prost edí, kvalitního centra obce- pro odpo inek

obyvatel a rekreaci. P evažuje podíl volných ploch. Samotnou plochu ve ejné vybavenosti
tvo í doprovodná zele , dlážd né plochy (pro komunikace p ší i pojízdné) dopln né
mobiliá em,  plochy p edzahrádek v etn  odpo inkových ploch, uli ní zele .

Podporovat p írodní charakter u vyhrazené i sídelní zelen .
Je možno sem umis ovat prvky drobné architektury, vodní plochy, d tské proléza ky,

pískovišt , p íslušné ú elové stavby, cyklistické a p ší stezky, menší d tská h išt , u ZŠ
tské h išt .
Celé území (plocha Op) musí být ešeno jednotn , dle vypracované PD, a v návaznosti na

lokality Rs1, Zh 1,  Oz 1 a stávající plochy Ov, Ok.

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
vegeta ní úpravy, které charakterem odpovídají funkci plochy
chodníky a cyklistické stezky
stavby a za ízení, které svým ú elem odpovídají využívání plochy a mají dopl kovou
funkci, nap .

drobná architektura - odpo ívadla, lavi ky, h išt , altány
ve ejné WC
osv tlení

išt
terénní úpravy v souladu s celkovou koncepcí ešeného prostoru
parkovací plochy- plochy dlážd né s doprovodnou zelení, max. po et parkovacích míst
20

VÝJIME  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
jednotlivá za ízení služeb a ve ejného stravování dopl ující hlavní funkci, v etn
odpovídajícího zázemí
podzemní parkovací objekty s vegeta ní úpravou zast ešení p ípadn  s úpravou
odpovídající jiné p ípustné nebo výjime  p ípustné funkci, výškov  nerušící( výrazn
nem nící) stávající území
oplocení neomezující pr chodnost v širším území; oplocení je sou ást ešení celé
plochy

lánek 6.

1.1.  C)  PLOCHY REKREACE A SPORTU:

R  - plochy sportu  a rekreace
         Plochy pro sportovní a rekrea ní vyžití obyvatel, p evažuje podíl volných ploch nad
zastav nými. Sou ástí ploch je ve ejná sídelní p íp. vyhrazená zele . Parkování vozidel



uživatel   musí být zajišt no na pozemcích provozovatel , nebo na vyhrazených stáních na
ve ejných komunikacích.

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
          - technické provozní a hygienické za ízení
          - ú elové sportovní stavby, p evážn  drobn jšího m ítka, koupališt
          - obslužná sféra nevýrobního charakteru - /stravování apod./

pohotovostní bydlení, byty provozovatel
vodní plochy

NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ :
          - velkoplošná krytá sportovišt
          - za ízení individuální rekreace

- výrobní  a jiné  funkce

Rr  Jedná se o stávající území a stávající objekty pro rekreaci zejména individuelní. Pat í
sem i rekonstrukce stávajících dom  pro ubytování formou penzion .

Za  tím  ú elem  jsou  uvažovány  plochy  pro  rekreaci s  možností ubytování formou
penzionu ve stávajících chalupách a rodinných domech zejména v lokalit  Chebzí a Studený
Zejf. Nár st l žkové kapacity bude ešen formou menších celoro  využitelných
ubytovacích za ízení (= RD s možností sezónního ubytování, penziony do kapacity 25 l žek).
Nenavrhuje se nová výstavba individuálních rekrea ních objekt , také chat a chatek se
zastav nou plochou do 60 m2 v ásti Studeného Zejfu a Chebzí.

Rs    Jedná se o plochy ur ené zejména pro hromadnou rekreaci zam enou na sport.
V sou asné dob  se jedná zejména o stávající koupališt  a h išt .

Plocha je ur ena zejména pro umíst ní sportovních h iš , upravené zelen , p ších
komunikací a obslužné parkovišt  (=minimální po et parkovacích míst).

lánek 7.

1.1. D) PLOCHY VÝROBY:

Slouží pro umíst ní výrobních provozoven r zného typu, které svým charakterem,
ítkem a vlivy provozu vyžadují vy len ní samostatné funk ní plochy, ve které je p evážn

vylou eno bydlení. Podrobn jší  ú el využití je stanoven funk ními typy: VV,VZ.
Není p ípustné umis ování staveb p ípustných vykazujících PHO tak, aby tato PHO

esahovala hranice vlastní urbanistické plochy.

VV výroba , sklady, výrobní služby

Slouží pro umíst ní výrobních provozoven, sklad  a výrobních služeb se slabými až
mírnými negativními vlivy na okolí.

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
za ízení pro služby a lehkou nespecifikovanou výrobu
sklady, skladovací plochy
stavební dvory a za ízení pro údržbu pozemních komunikací
komunální provozovny

ídírny odpad , recyklace, obalovny
to vše se slabými až mírnými negativními vlivy na okolí

administrativní budovy (a jejich sociální a hygienické za ízení) ve vazb  na hlavní funkci,
drobné maloobchodní provozovny ve vazb  na hlavní funkci
byty vlastník , správc  a provozovatel  za ízení



autoopravny, autoservisy, autoprovozy
odstavné plochy, parkovišt  i p esahující vlastní pot ebu funk ní plochy, objekty statické
dopravy
erpací stanice pohonných hmot vnitroareálové, pro vlastní pot ebu provozovatele

stavby technického vybavení  i nesouvisející s hlavní funkcí
zele  izola ní v rámci samotného areálu
vodní plochy dopl ující pot eby funkcí (v etn  požárních, usazovacích nádrží apod.)

VÝJIME  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
pohotovostní ubytování pracovník  (ubytovny)
maloobchodní za ízení v kat. I
za ízení ve ejného stravování
za ízení kulturní, zdravotní, sportovní a zábavní, školská

to vše pro obsluhu území ve vazb  na pot eby hlavní funkce
velkoobchodní za ízení ve vazb  na skladové i výrobní kapacity
erpací stanice pohonných hmot ve ejn  p ístupné v komplexu s jinou p ípustnou funkcí

NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ :
je umis ování staveb p ípustných vykazujících PHO tak, aby tato PHO p esahovala
hranice vlastní urbanistické plochy

VZ zem lská výroba

Slouží pro umíst ní staveb a za ízení pro zem lskou výrobu

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
stavby a za ízení zem lských provoz  pro živo išnou výrobu (chov hospodá ských.
zví at) a rostlinnou výrobu (sb r, zpracování a skladování produkt )
skleníkové areály, zahradnictví
dopl kové provozy a služby související se zem lskou inností, servisní za ízení
skladování ve vazb  na hlavní funkci
plochy pro odstavování mechanism
objekty statické dopravy
zele  izola ní

VÝJIME  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
byty majitel  a provozovatel
ubytování zam stnanc
drobné maloobchodní provozovny, za ízení ve ejného stravování
zdravotní za ízení
výstavní prostory
to vše  související s hlavní funkcí
malé erpací stanice pohonných hmot  p evážn  pro pot ebu vlastního za ízení



lánek 8.

1.1 E)  PLOCHY ZELEN :

ZELE  VE EJNÁ

Slouží pro zachování ekologické stability obytného prost edí, pro odpo inek obyvatel a
rekreaci, jako ochranná a doprovodná zele .Tvo í ji ve ejná prostranství, doprovodná zele ,
plochy p edzahrádek v etn  odpo inkových ploch, uli ní zele .
Podporovat p írodní charakter zelen .

Je možno sem umis ovat prvky drobné architektury,vodní plochy, d tské proléza ky,
pískovišt , p íslušné ú elové stavby (dle konkrétního ploch), cyklistické a p ší stezky,
výjime  menší d tská h išt , u Zs d tské h išt .

NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ :
          - zástavba mimo liniové stavby a výše uvedené typy staveb
          - osazování nevhodnými typy d evin

Závazn jsou vymezeny  funk ní typy:

Zs zele  sídelní

Urbanizovaná  /tj. uli ní/ zele  na ve ejných prostranstvích, pop . p edzahrádek.
Hlavní funkcí je funkce estetická, rekrea ní, ekologická, doprovodná; podporuje p írodní
charakter zelen .

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
vegeta ní úpravy, které charakterem odpovídají funkci plochy
chodníky a cyklistické stezky
stavby a za ízení, které svým ú elem odpovídají využívání plochy a mají dopl kovou
funkci (nap .

drobná architektura - odpo ívadla, lavi ky, h išt , altány
ve ejné WC
osv tlení

išt

VÝJIME  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
jednotlivá za ízení služeb a ve ejného stravování dopl ující hlavní funkci, v etn
odpovídajícího zázemí
podzemní parkovací objekty s vegeta ní úpravou zast ešení p ípadn  s úpravou
odpovídající jiné p ípustné nebo výjime  p ípustné funkci, p ístupná: z hlavních
komunikací p íp. z jiných komunikací vedených mimo souvislou plochu zelen
oplocení neomezující pr chodnost v širším území

ZH zele  vyhrazená

Jedná se o plochy s vyhrazenou funkcí, tj. plocha h bitova, plocha nového centra.
Hlavní funkcí je funkce ochranná, estetická, ekologická. Je možno sem umis ovat stavby
daného ú elu, p íslušná provozní za ízení.

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
vegeta ní úpravy, které charakterem odpovídají funkci plochy
chodníky a cyklistické stezky



stavby a za ízení, které svým ú elem odpovídají využívání plochy a mají dopl kovou
funkci (nap .

drobná architektura - odpo ívadla, lavi ky, h išt , altány
ve ejné WC
osv tlení

išt

zele  h bitovní:
ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
vegeta ní úpravy, které charakterem odpovídají funkci plochy,
pozemní stavby a za ízení sloužící dané funkci:

hroby, kolumbária
ob adní sín
sakrální stavby
provozní za ízení
ve ejné WC
drobná architektura
plocha pro odpady
elové komunikace p ší i motoristické

parkovišt

VÝJIME  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
služby pro návšt vníky, které svým ú elem odpovídají využívání plochy a mají
dopl kovou funkci (nap .

prodejny kv tin a dopl
kamenictví
poh ební služba

správa h bitova
bydlení správce, provozovatele

Zu-ZELE  UŽITKOVÁ

Tvo í ji plochy zahrad, luk a pastvin, slouží pro rekreaci a p stování plodin
v p evažující mí e pro vlastní pot ebu. V zadních ástech parcel jsou povoleny drobné
hospodá ské objekty.

Plochy "Zu" mohou být i sou ástí krajiny, plochy ve volné krajin  neoplocovat.
ípustné rekrea ní využití . P ípustná výstavba ú elových staveb.

Podmíne  je možná výstavba liniových staveb pro technickou infrastrukturu.
Jako doprovodná zele  mohou být remízky, meze apod.

NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
           - intenzivní formy hospoda ení

 - nová výstavba chatek   u zahrad ve volné krajin
 - rušení  mezí, remízk  a pod.



II.       1.1. F) PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A DOPRAVNÍ
ZA ÍZENÍ:

lánek 9.

F.1. PLOCHY DOPRAVNÍCH ZA ÍZENÍ

Jedná se o specifikované ú elové plochy. Popsány jsou také v textech jednotlivých
profesích.
Pat í sem plochy železnice (v dokumentaci zna eno barvou fialovou) a plochy  pozemních
komunikací (komunikace I. t ídy  komunikace obslužné, zastávky autobus  atd.).

OV, trafostanice, regula ní stanice plynu - jde o plochy k umis ování staveb a za ízení,
které slouží pro z ízení a provozování zásobovacích sítí, pop . dopravy.
Plochy dopravy jsou ur eny pro umíst ní a za ízení systému obsluhy obcí.
Sm rn  jsou vy len ny zastávky autobusu.

PLOCHY DOPRAVNÍ, bez textového znaku, ozna eny ve výkresové ásti
Závazn  jsou vymezeny zásady uspo ádání  dopravy, které  vytvá ejí  p edpoklady

pro p im enou  dopravní obsluhu území.
Závazn  nejsou vymezeny polohy tras, které je možno  zp es ovat na základ  podrobn jší
dokumentace.
Zásady uspo ádání dopravy

- sou ástí nov  navrženého využití ploch musí být dopravní ešení v etn  parkování a
odstavení vozidel

- stávající komunikace postupn  upravovat do normových parametr
- sí  ú elových komunikací doplnit tak, aby byly omezeny jízdy zem lské techniky a t žké

dopravy po MK. V rámci snahy o odleh ení dopravní zát že v centrech obcí  dosáhnout
vybudování  p íjezd  k výrobním závod m mimo centrální ást zástavby

- u pr tah  státních silnic obcemi p íp. podél státních silnic mezi obcemi doplnit systém
komunikací pro p ší p íp. cyklostezek, u místních komunikací ešit ší kové rezervy pro pruh

šího provozu
- pro zlepšení situace v odstavení vozidel uvažovat s možností individuelních garáží  u

obytných objekt , v parkování využít rezervy volných ploch , ešit záchytné parkování pro
návšt vníky arboreta. Normou požadované parkovací plochy podnik. aktivit musí investo i
ešit na svých pozemcích.

- autobusové zastávky vybavit zastávkovými pruhy a výbavou dle SN 736425 v etn
nástupiš  a p ších p ístup

- stanovená silni ní ochranná pásma a rozhledové trojúhelníky považovat za nep ekro itelné
regula ní prvky pro jakékoliv nové pozemní objekty

- stanovená pásma hygienické ochrany proti hluku z dopravy považovat za sm rná pro
situování objekt  bydlení apod., je bezpodmíne  nutné ešit detailní akustickou situaci
podrobným výpo tem hlukového zatížení s p ihlédnutím ke konfiguraci terénu a konkretní
situace.

Dt objekty pro obsluhu D, za ízení železnice
Jedná se o objekty pro umis ování provoz  železnice, nádražní budovy atd. Jejich

provoz a jejich využití je úzce spjato se železni ním provozem, jsou na pozemcích D.
ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

-objekty pro obsluhu D, za ízení železnice



lánek 10.

F.2.USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ VYBAVENOSTI

Závazn  jsou vymezeny trasy systém , které  vytvá ejí  p edpoklady  pro obsluhu
území všemi druhy médií

Závazn  není vymezeno vedení  tras, které je možno  zp es ovat na základ
regula ních plán , generel  nebo podrobn jší dokumentace.

VODOVOD:
- dobudování vodovodní sít  pro lokality ur ené ÚPn obce pro novou výstavbu ve všech

ástech obce
- respektovat zásady pro vodní hospodá ství v CHOPAV
- regulaci vodote í p ipustit pouze výjime
- neprovád t zatrub ování vodote í v celém ešeném území
- udržovat koryta vodote í , istit od nános , respektovat manipula ní pásy v š. 6m

KANALIZACE:
- ve všech ástech vybudovat splaškovou kanalizaci tak, aby veškeré odpadní vody

produkované na území byly zachyceny a odvedeny na OV
- p ipravit stokovou sí  oddílné soustavy pro lokality ur ené ÚPn obce pro novou výstavbu
- provést revizi stávající deš ové kanalizace
- rozší it deš ovou kanalizaci pro plochy nové výstavby
- vy istit záchytné p íkopy extravilánových vod a lapa e splavenin
- p i návrhu OV dodržet p edepsané limity dle pro max. p ípustné zne išt ní vypoušt ných

odpadních vod recipientu
- zajistit ochranu OV p ed povod ovými vodami

PLYN
- rozší ení plynovodní sít  do lokalit ur ených pro výstavbu ešením ÚPN obce

ENERGETIKA:
- respektovat ochranná pásma energetických vedení a stanic.
- ve ejné osv tlení rozši ovat podle pot eb nové výstavby v jednotlivých navržených lokalitách.

SPOJE
- pro zajišt ní telefonizace jednotlivých nových lokalit pro bydlení i podnikání provád t pouze

ipojení na novou telefonní sí  podle pokyn  správce sít .
- podle požadavk  OÚ p ípadn  rozší it po et VTA.

Slouží pro umis ování za ízení pro odvád ní a išt ní odpadních vod splaškových i
deš ových.

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

istírny odpadních vod, kalové laguny, p erpávací stanice

lánek 11.

1.1. G) PLOCHY SMÍŠENÉ:

SO obchod, bydlení, služby
Slouží pro umíst ní bydlení a nebytových funkcí p evážn  charakteru komer ní i

ve ejné vybavenosti a služeb, podíl HPP bydlení ve vymezené funk ní ploše cca do 60 %.

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
stavby pro bydlení, byty v polyfunk ních objektech a nebytových za ízeních

TVK kanalizace



za ízení integrovaná s jinou p ípustnou funkcí, jako stavby vedlejší ke stavb  hlavní i
v samostatných objektech, která svým významem a velikostí není ú elné vymezit
samostatnou funk ní plochou:

maloobchodní za ízení kategorie I
vícepodlažní obchodní domy
za ízení ve ejného stravování
hotely a jiná ubytovací za ízení
služby, za ízení církevní, kulturní  a zábavní, sociální, zdravotní, sportovní, školská,
ve ejné  správy, administrativy

objekty statické dopravy integrované v objektech  s jinou p ípustnou funkcí
stavby vedlejší ke stavb  hlavní na pozemku rodinného domu v souladu s p ípustnou
nebo výjime  p ípustnou funkcí

VÝJIME  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
drobná a emeslná výroba podstatn  nerušící (hlukem a  vibracemi, exhalacemi,
provozem a odstavováním mechanism ) bydlení v t chto plochách
prodejní a distribu ní sklady jako stavby hlavní do 200 m2 zastav né plochy
služby pro motoristy p ístupné z hlavních komunikací
maloobchodní za ízení kat. II a maloobchodní za ízení s celkovou prodejní plochou
odpovídající kategorii III výhradn  v komplexu vícepodlažních za ízení, s vylou ením
velkoplošných halových objekt  a s respektováním charakteru zástavby a míry
exponovanosti lokality (tedy za ízení charakteru obchodních dom , obchodních pasáží a
propojeného parteru dom ), p ístupné z hlavních komunikací a se zajišt ním statické
dopravy v p evážné  mí e v objektu t chto za ízení, v p ípad  situování parkovišt  ve
vazb  na hlavní komunikaci nebo jinou komunikaci na hranici s funk ní plochou
nebytové funkce (tj. bez sousedství s plochami bydlení) lze zajistit statickou dopravu
v komplexu stavby hlavní bez integrace
drobná výroba
zahradnictví
erpací stanice pohonných hmot p ístupné z hlavních komunikací a jen v komplexu

s jinou p ípustnou funkcí
objekty statické dopravy níže uvedené:

hromadné  garáže a parkovací objekty v samostatném objektu
samostatné i skupinové garáže ve vnitroblocích
v plochách nízkopodlažní zástavby (SON) samostatné a skupinové garáže, pokud
neomezí využití pozemku pro stavby hlavní funkce nebo jiné p ípustné i výjime

ípustné funkce (p evážn  se jedná o zbytkové, jinak nevyužitelné plochy)
samostatné garáže u rodinné zástavby nebo plocha pro odstavení vozidla na
pozemku rodinného domu jen jako dopl ující stavbu hlavní

oplocení pozemk  neomezující pr chodnost  území
zahrádká ské chaty jako stavby vedlejší ke stavb  hlavní na pozemku rodinného domu

NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ :
 (v plochách nízkopodlažní zástavby)

stavby individuální rekreace, zahradní ú elové objekty a úkryty na ná adí jako hlavní
stavby na pozemku (Mohou být umis ovány, s výjimkou rekrea ních chat, na pozemku
rodinného domu pouze jako stavby vedlejší)
adové garáže



SV Výroba, obchod, služby, bydlení
Slouží pro umíst ní bydlení a nebytových funkcí charakteru výrobních a emeslných
provozoven, které svým provozem podstatn  neruší bydlení na t chto plochách, podíl HPP
bydlení ve vymezené funk ní ploše cca do 60 %.

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
byty v polyfunk ních objektech a nebytových za ízeních
za ízení integrovaná s jinou p ípustnou funkcí, jako stavby vedlejší ke stavb  hlavní i
v samostatných objektech, která svým významem a velikostí není ú elné vymezit
samostatnou funk ní plochou:

výrobní provozovny a drobná výroba nerušící (hlukem a vibracemi, exhalacemi,
provozem a odstavováním mechanism ) bydlení v t chto plochách
provozovny služeb
maloobchodní za ízení kat. I
drobné prodejní a distribu ní sklady
za ízení ve ejného stravování
ubytovací za ízení, hotely
za ízení pro ve ejnou správu a administrativu,
za ízení kulturní a zábavní, zdravotní, sportovní

objekty statické dopravy níže uvedené:
hromadné garáže a parkovací objekty integrované s jinou p ípustnou funkcí i
v samostatných objektech
samostatné garáže v rámci komplexu hlavní stavby
samostatné garáže u rodinné zástavby nebo plocha pro odstavení vozidla na
pozemku rodinného domu jen jako dopl ující stavbu hlavní

stavby vedlejší ke stavb  hlavní na pozemku rodinného domu v souladu s p ípustnou
nebo výjime  p ípustnou funkcí
oplocení pozemk  neomezující pr chodnost území

VÝJIME  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
samostatné stavby ur ené pro bydlení
za ízení školská, církevní, sociální
maloobchodní za ízení kat. II p ístupné z hlavních komunikací a se zajišt ním statické
dopravy v p evážné mí e v objektu za ízení, v p ípad  situování parkovišt  ve vazb  na
hlavní komunikaci nebo jinou komunikaci na hranici s funk ní plochou nebytové funkce
(tj. bez sousedství s plochami bydlení) lze zajistit statickou dopravu v komplexu stavby
hlavní bez integrace
drobná výroba
zahradnictví
distribu ní sklady
erpací stanice pohonných hmot p ístupné z hlavních komunikací a v komplexu s jinou
ípustnou funkcí

v plochách nízkopodlažní zástavby (SVN) samostatné garáže, pokud neomezí využití
pozemku pro stavby hlavní funkce nebo jiné p ípustné i výjime  p ípustné funkce
(p evážn  se jedná o zbytkové, jinak nevyužitelné plochy)
chov hospodá ských zví at spl ující hygienické podmínky (vztah PHO chovu v etn  jeho
odpadového hospodá ství v i sousední zástavb )
zahrádká ské chaty jako stavby vedlejší ke stavb  hlavní na pozemku rodinného domu



NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ :
 (v plochách nízkopodlažní zástavby)

stavby individuální rekreace, zahradní ú elové objekty a úkryty na ná adí jako hlavní
stavby na pozemku (Mohou být umis ovány, s výjimkou rekrea ních chat, na pozemku
rodinného domu pouze jako stavby vedlejší.)
výstavba skupinových, adových garáží (pokud nebudou integrovány do stavby hlavní
s p ípustnou funkcí)

1.2.  ÚZEMÍ  NEZASTAVITELNÉ, KRAJINNÉ

Nezastavitelné území obsahuje plochy mimo sou asn  zastav né území, kde z stává
zachován nebo je navrhován ú el využití ve prosp ch zelen , vodních ploch nebo jiných
volných ploch (ZPF) a rovn ž takové plochy uvnit  sou asn  zastav ného  území.

V plochách  všech funk ních typ  území nezastavitelného jsou P ÍPUSTNÉ:

podzemní liniové stavby technické infrastruktury (inženýrské sít  jako vodovod,
kanalizace, plynovod, horkovod, parovod, kabelové elektrorozvody, telekomunika ní
kabely, …)

VÝJIME  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
liniové stavby dopravy
nezbytné p ístupové a p íjezdové komunikace, odstavné a provozní plochy pro p ímou
obsluhu funk ní plochy, (zejména chodníky, místní a ú elové komunikace, parkovišt ,
obratišt , manipula ní plochy), které svým významem a velikostí není ú elné vymezit
samostatnou dopravní plochou
nadzemní liniové stavby technické infrastruktury (jako elektrorozvody apod.)
jednotlivé stavby technické infrastruktury, které svým významem a velikostí není ú elné
vymezit samostatnou funk ní plochou technické infrastruktury (nap . trafostanice,
regula ní stanice, vým níkové stanice, radiokomunika ní vysíla e, základnové
telekomunika ní stanice a stožáry, malé istírny odpadních vod, p erpávací stanice,
úpravny vody, vodojemy, potrubní mosty)
malé vodní plochy (které svým významem, velikostí a charakterem není ú elné vymezit
samostatnou funk ní plochou)

USPO ÁDÁNÍ PLOCH V KRAJIN  - KRAJINNÉ ÚZEMÍ

Plochy krajinného území jsou roz len ny do následujících funk ních ploch:
a) plochy intenzivní zem lské výroby
b) plochy s omezením pro zem lskou výrobu
c) p írodní krajinná zóna  - krajinná zele

- lesy (LPF)



lánek 12.

ad a+b/ PLOCHY ZEM LSKÉ VÝROBY- produk ní krajinná zóna- orná p da, louky,
pastviny

Pi - plochy intenzivní zem lské výroby

     Plochy pro intenzivní hospoda ení na ZPF, sloužící produkci zem lských plodin.Jde o
plochy orné p dy,  luk a pastvin (p íp. st ídání orná p da a zatravn ní)

Sou ástí ploch jsou ú elové komunikace a cesty, technické sít  a za ízení,ú elové
stavby a za ízení zem lské výroby, remízky, doprovodná zele  cest a tok , vodní plochy,
výjime  p i okrajích ploch užitková zele .

Umíst ní staveb musí respektovat funkce okolních ploch.
ípustná je zm na kultury z orné  na trvalé trávní porosty, výjime  zm na na zahradu,

sad.

Nep ípustné je další scelování ploch orné p dy, rušení mezí,remízk , liniové zelen ,
stavby snižující ekologickou stabilitu.

Po- plochy intenzivní zem lské výroby s ur itým omezením

Plochy pro intenzivní hospoda ení na ZPF, sloužící produkci zem lských plodin.
Jde o plochy orné p dy,  luk a pastvin. s ur itým omezením, vyplývajícím z CHKO Jeseníky,
z existence OP ZCHÚ, CHOPAV, OP vod.

Plochy pro intenzivní hospoda ení na ZPF s omezením dle p íslušné vyhlášky, pop .
hygienického p edpisu.U ploch zat žovaných erozemi omezení v druhu p stovaných plodin,
zp sobu obhospoda ování ( orba po vrstevnici).

Sou ástí ploch jsou ú elové komunikace a cesty, technické sít  a za ízení,ú elové
stavby a za ízení zem lské výroby, remízky, doprovodná zele  cest a tok , vodní plochy,
výjime  p i okrajích ploch užitková zele .

Umíst ní staveb musí respektovat funkce okolních ploch. P ípustná je zm na kultury
z orné  na trvalé trávní porosty, výjime  zm na na zahradu, sad.

Nep ípustné je další zcelování ploch orné p dy, rušení mezí,remízk , liniové zelen ,
stavby snižující ekologickou stabilitu.

ZPF- ZEM LSKÝ  P DNÍ  FOND

Zem lský p dní fond, který není sou ástí zastavitelného území, tj.orná p da,
louky, pastviny, zahrady, sady, chmelnice a jiné p stební plochy sloužící zejména pro
hospoda ení se zem lskou p dou a pro innosti, které s hospoda ením souvisejí (nap .
školky d evin).

Jako zahrady jsou v územním plánu specifikovány pozemky, na kterých se p stuje
zelenina, kv tiny a jiné zahradní plodiny, nebo pozemky souvisle osázené ovocnými

evinami. Jako sady jsou v územním plánu sídelního útvaru specifikovány pozemky
souvisle osázené ovocnými d evinami o vým e nad 0,25 ha.

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
elové polní cesty

meze



zm ny kultur na trvalé travní porosty, kv tnaté louky, bylino-travnatá lada, stepi,
mok ady
drobné vodní nádrže

ší, cyklistické, jezdecké stezky
drobné sakrální stavby
v zahradách  a sadech stavby studní

VÝJIME  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
oplocení sad , zahrad a školek neomezující pr chodnost území a p ístup k vodním
tok m a plochám, které nejsou ve vlastnictví majitel  oplocovaných pozemk , a pokud
oplocením nedochází ke zm  krajinného rázu
komunikace
využití pro nestavební funkce (nap . sportovní), pokud zp sob využití umož uje
bezodkladné navrácení p dy pro hospoda ení bez náklad  na rekultivaci,

irozené, p írod  blízké i pozm né d evinné porosty, skupiny d evin, solitéry
s podrostem bylin, ke  i travních porost
zm na kultury pozemku na sad, chmelnici, z ízení školky, pokud nedochází ke zm
krajinného rázu
v sadech a  stávajících zahradách stavby zahradních ú elových objekt  a úkryt  na
ná adí, pokud nedochází ke zm  krajinného rázu

elové stavby pro zem lskou malovýrobu, p ízemní se sedlovou st echou o sklonu
35° - 40°, v charakteru a m ítku úm rném pro zachování krajinného rázu
stavby pro agroturistiku dopl kové k za ízení zem lské hospodá ské malovýroby,
v charakteru a m ítku úm rném pro zachování krajinného rázu
stavby bezprost edn  p ilehlé ke komunikacím a související s funkcí automobilové
dopravy (parkovišt , odstavné plochy, malé odpo ívadla v . hygienického vybavení a
malá za ízení ve ejného stravování a ubytování) a za ízení a plochy pro údržbu
komunikací, které svým charakterem a velikostí nevyžadují vy len ní samostatné
funk ní plochy a které zasahují do nezastavitelných ploch ZPF maximáln  v ší i
ochranného pásma komunikace,  tyto stavby  pouze mimo území CHKO J.

lánek 13.

ad c/ írodní krajinná zóna – krajinná zele

ZK ZELE   KRAJINNÁ

Je ur ena pro zachování a obnovu krajinných hodnot území. Plochy krajinné zelen
jsou ve ejn  p ístupné. Plochy krajinné zelen  všeobecné i rekrea ní chrán né ochranným
režimem (ÚSES, chrán ná území apod.) podléhají rovn ž regula ním podmínkám

íslušného ochranného režimu.

Zo zele  ochranná

Je ur ena pro zachování a obnovu krajinných hodnot území; tvo í remízky, zele
v okolí vodních tok , zele  v okolí ú elových polních cest atd. Zahrnuje plochy s regula ními
podmínkami p íslušného ochranného režimu.

vodní toky a plochy

Zahrnují vodní toky, jezera, rybníky a nádrže. Mají d ležitou krajinotvornou funkci.
Vodní toky a plochy chrán né ochranným režimem (ÚSES, chrán ná území, vodní plochy se



zvláštní ochranou - nap . ochranné pásmo zdroj  pitné vody apod.) podléhají rovn ž
regula ním podmínkám p íslušného ochranného režimu. Pokud se na n  tento režim
nevztahuje mohou být využívány rekrea  a hospodá sky.

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
stavby a úpravy sm ující k revitalizaci vodních tok  a ploch
stavby pro zajišt ní protipovod ové ochrany

VÝJIME  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
jednotlivé stavby a za ízení, pokud jsou nezbytné pro provoz a využívání vodních tok  a
ploch

POZEMKY  UR ENÉ  K  PLN NÍ  FUNKCÍ  LESA (LPF)
Tvo í pozemky, které jsou trvale ur eny k pln ní funkcí les . Využívání je možné

v souladu s p íslušnými právními p edpisy.

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
ší komunikace, cyklistické stezky, jezdecké a b žecké cesty, ú elové cesty

jednotlivé ú elové stavby a za ízení pro lesní hospodá ství. Z t chto staveb jsou
vylou eny objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci

VÝJIME  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
myslivna, hájovna
oplocení nových lesních porost  a obor
drobná architektura p írodního charakteru (altány, informa ní tabule, lavi ky)
drobná rekrea ní a sportovní za ízení nekrytá p írodního charakteru (d tská h išt ,
areály zdraví)
drobné vodní plochy

III. 2.1 VYMEZENÍ ÚZEMNÍCH SYSTÉMU EKOLOGICKÉ
STABILITY, ZÁSADY OCHRANY P ÍRODY, KRAJINY A LOŽISEK

NEROST

lánek 14.
i funk ním využití území

a) chránit p ed poškozováním a ni ením lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy, remízky,
meze a pod. Zajistit podmínky jejich obnovy a nep ipoušt t ohrožení nebo oslabení jejich
stabiliza ní funkce.

       Dále chránit stromy, ke e a trvalé travní porosty rostoucí mimo les.
       Dodržovat principy ochrany p írody a krajiny stanovené v p íslušných zákonech
b) p i funk ním využití území respektovat výnos o z ízení CHKO Jeseníky.
c) respektovat a chránit ZCHÚ p írody. P i funk ním využití ZCHÚ pop . ochranných pásem

ZCHÚ dodržovat principy stanovené p íslušnými vyhláškami.
d) respektovat  VKP a EVSK  dle výše uvedených princip .
e) respektovat oblast CHOPAV
f) Na vymezených plochách územního systému ekologické stability se zakazuje m nit

kultury s vyšším stupn m ekologické stability na kultury s nižším stupn m ekologické



stability. Povolovat jakékoli stavby výjime  pouze se souhlasem orgánu ochrany
írody. P ípadné zásahy do ÚSES musí být projednány s orgánem ochrany p írody.

g) Stavby do 50 m od okraje lesa povolovat jen se souhlasem orgánu státní správy lesního
hospodá ství.

h) Na plochách ohrožovaných erozí zrealizovat liniové interak ní prvky, zatravn ní a
dodržovat zde p edepsaný režim pro obhospoda ování pozemk . Udržovat a istit
systém odvod ovacích p íkop , aby byla zajišt na jejich funk nost.

i) Provád t údržbu a išt ní vodních tok . Dodržovat za tím ú elem manipula ní pásma
6m, aby byl umožn n p ístup k tok m. Neuvažovat s regulováním tok  (pouze zcela
výjime  dle nezbytného posouzení na základ  zd vodn ní)

j) p i hospoda ení na p íslušných pozemcích respektovat p íslušné hygienické p edpisy pro
hospoda ení v ochranných pásmech vodních zdroj

lánek 15.

2.2.   OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ

Udržovat urbanistickou strukturu a charakter p vodní venkovské zástavby. P i
rekonstrukcích dodržovat m ítko a charakteristické prvky p vodní kvalitní architektury (nap .
okna, typy fasád, krytiny a pod.).

Respektovat nemovité kulturní památky zapsané v Úst edním seznamu
kulturních památek R  i památky místního významu.

lánek 16.

2.3.   OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ

a) Z hlediska ovzduší:
- nepovolovat výstavbu nových zdroj  emisí, která by m la za následek zhoršení

kvality  ovzduší
b) Z hlediska istoty vod:

- respektovat  zásady hospoda ení v OP vod
- vybudovat  kanaliza ní sí   ve všech místních ástech ešeného území v etn

navrhovaných lokalit
- vybudovat OV, ešit ochrán ní OV hrázkami p ed povodn mi
- respektovat hranici CHOPAV Jeseníky
- respektovat limity vyplývající z vodního zákona  (Zákon . 254/2001 Sb. o vodách)
- v okolí vodních tok  omezit používání hnojiv, kejdy apod.
- podél tok  provést zatravn ní, udržovat a dosázet doprovodné b ehové porosty
- neuvažovat s regulováním tok , zatrub ováním

c) Provozy s nadm rnou hlu ností  neumis ovat v obytné zástavb .
d) Do území pásem hygienické ochrany  (OP OV,zem lské výroby) neumís ovat

žádnou novou hromadnou obytnou výstavbu nebo za ízení školství, zdravotnictví a
sociální pé e.

e) Dodržovat  systém separovaného sb ru TKO.
f) Do OP h bitova neumis ovat rušivé provozy.
g) Provést rekultivaci starých zát ží.



lánek 17.

2.4.  OCHRANA ZEM LSKÉHO  P DNÍHO  FONDU

a) chránit ZPF, ucelenost pozemk  udržovat v rovnováze s  požadavky na ešení krajiny (
ÚSES, interak ní prvky, meze,remízky)

b) zajistit p ístup k obhospoda ovaným pozemk m ú elovými komunikacemi

c) p i  záborech p dy nenarušit odtokové  pom ry v území

IV. 3. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

lánek 18.

3.1. limity využití území vyplývající ze zákon  a z nad azených p edpis ,
z vyhlášených OP

pozn. Limity vyplývají z již stanovených správních p edpis  a rozhodnutí; jsou
sou ástí textové ásti A.

   3.2. územní plán stanovuje následující limity využití území

o respektovat navrhované OP OV
o OP živo išné výroby jsou stanovena jako maximální. Po et ks dobytka je nutno

pod ídit tomuto pásmu, do ochranného pásma nelze umis ovat bydlení, rekreaci
(vyjma ploch agroturistiky), za ízení ob anského vybavení (školy, zdravotnické stavby
atd.), apod.

o OP výrobní zóny je 50m
o OP h bitova š. 100 m, do ochranného pásma neumis ovat objekty výroby, výrobních

služeb a podobných hlu ných provoz , garáží apod.
o výška zástavby - max. 2.NP +podkroví
o návrh ÚSES, závazn  je vymezen systém vytvá ející b emeno na pozemky,

up esn ní hranic a skladby je t eba provést v podrobn jší dokumentaci
o po vyhlášení m ZCHÚ Mok ad Píse ná nutné respektovat p íslušné vyhlášky a

podmínky hospoda ení

V. 4. VYMEZENÍ PLOCH VE EJN  PROSP ŠNÝCH STAVEB A
ASANA NÍCH ÚPRAV

lánek 19.

Ob anská vybavenost:
OV 1- Výstavba DPS- na ploše OZ 1
OV 2- Sportovn  rekrea ní areál – školní h išt   na ploše Rs 1

Doprava :
- vybudování p eložky pr jezdní komunikace I/44 na východ  od   obce a do ešení napojení
stávající dopravní sít  v . k ížení sil II/455 a III/4551
- odstran ní závad na komunikaci II/455 sm r Supíkovice- odstran ní nedostate ných
polom  oblouk



- odstran ní závad na komunikaci II/455 a III/4551- úpravy ší kového uspo ádání (pozn.
esné úpravy budou specifikovány v dalším stupni PD)

- úpravy komunikací s cílem odstran ní dopravních závad (rozhledové pom ry, úprava
zastávek MHD,…)

D 1-vybudování p eložky pr jezdní komunikace I/44 na východ  od   obce a do ešení
napojení  stávající dopravní sít  v . k ížení sil II/455 a III/4551

D 2-závady na k ížení komunikací II/455 a III/4551
D  3-odstran ní závad na komunikaci II/455 sm r Supíkovice- odstran ní nedostate ných

polom  oblouk
D 4- odstran ní závad na napojení ÚK na komunikaci II/455 sm r Supíkovice
D 5 -stavba místní komunikace k lokalit  Bv3
D 6- stavba místní komunikace k lokalit  Bv5
D 7- stavba místní komunikace k lokalit  Bv4
D 8- stavba místní komunikace k lokalit  Bv4
D 9- úpravy ší kového uspo ádání a polom  místní komunikace u kostela

Plyn:
Vybudování plynofika ní sít  k navrhovaným plochám dle grafické ásti:
P1- plyn k lokalit  Bv6
P2- plyn k lokalit  Bv2 (západní strana)
P3- plyn k lokalit  Bv2, Bv3 (východní strana)
P4- plyn k lokalit  Bv3 (západní strana)
P5- plyn k lokalit  Bv4
P6- plyn k lokalit  Bv5
P7- napojení  lokalit ve Studeném Zejfu
P8- napojení  lokalit ve Studeném Zejfu
P9- napojení  lokalit ve Studeném Zejfu
P10-plyn k lokalit  Bv1

Vodovod:
Vybudování vodovodního adu k navrhovaným plochám:
M1- napojení lokality Bv1
M2- napojení lokality Bv2, Bv3 (západ)
M3- napojení lokality Bv2, Bv3 (východ)
M4- napojení lokality Bv4
M5- napojení  Bv5
M6- p eložka p ívodního adu Jeseník- Hradec- Nová Ves DN 200

Kanalizace:
K1-Vybudování systému splaškové kanalizace v obci dle grafické ásti

Energetika, Spoje:
E1-Venkovní vedení VVN 110 kV

Asana ní úpravy

pozn. : do VPS dle staveb. zákona .50/1976, §108 nepat í, ale jsou pro obec
významné (sm rná ást):
Protipovod ové úpravy:

Regulace toku Chebzí – v 11/2002 bylo vydáno stavební povolení na úpravu tohoto
toku. Jedna se o dv  etapy – Chebzí I (v kilometru 0,790 až 1,614) a Chebzí II )



v kilometru 0,000 až 0,790). Správci toku jsou Lesy R OST Frýdek Místek,
pracovišt  Šumperk.
Regulace B lé – na území obce jsou v sou asné dob  povoleny 3 stavby :

o lá ní kilometr 8,650 až 9,100
o lá ní kilometr 9,100 až 10,440
o lá ní kilometr 10,440 až 11,450

Zele
-vybudování ve ejné zelen  a dotvo ení návsi (prostoru p ed  stávajícím obecním ú adem
a plochou za ú adem) –plocha Op
-interak ní prvky, nap .:

-navrženou komunikaci I/44 odd lit od obce výrazným osázením smíšenými
evinami p i respektování bezpe nosti silni ního provozu

-navrhované plochy bydlení odd lit od polí a luk stromo adím, remízky, valy atd.
-ochranná zele  od skládky v Supíkovicích

Asanace stávajícího kulturního domu

ÁST  III.
ZÁV RE NÁ  USTANOVENÍ

lánek 20.
Uložení dokumentace

Územní plán obce Píse ná je uložen na Obecním ú adu v Píse né,  na M stském ú adu -
Stavebním ú adu v Jeseníku a na Krajském ú adu Olomouckého kraje (OSRK-pracovišt
Šumperk).

lánek 21.
Zm ny územního plánu

O po ízení p ípadné zm ny závazných ástí územního plánu obce rozhodne Zastupitelstvo
obce v souladu s ustanovením § 30 a 31 odst.  1 a 2  stavebního zákona . 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis  .

lánek 22.

Tato vyhláška nabývá ú innosti dne 20.6.2006.

 ………………………………… ……………………………………
Petr Slovák Ing. Jan Kone ný

starosta obce místostarosta

Vyv šeno: 5.6.2006 ato:  23.6.2006


